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รายชื่อผูผ้่านการคัดเลือก 
โครงการยุวทูตสันติภาพเพ่ือสนับสนุนการสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสันติภาพโลก 

 

1. การนำเสนอแนวคิดเป็นภาษาอังกฤษ (Presentation) 

รหัส ชื่อ-สกุล สถานศึกษา จังหวัด 
P01 น.ส. ฐิติพร ลาภสาร โรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพฯ 
P02 น.ส. มารีญา บัวเผื่อน โรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพฯ 
P03 น.ส. ภูริมาศ สินชัยกิจ โรงเรียนระยองวิทยาคม ระยอง 
P04 น.ส. สภุาวิตา เดชชัย  โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สุรินทร์ 
P05 ด.ช. อริย์ธัช ขำขันทอง โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ชลบุร ี
P06 นายเจษฎากร เนตรทอง โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ชลบุร ี
P07 นายปวริศ ชิณณะพงศ์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ชลบุร ี
P08 น.ส. ธนิดา เจติยานันท์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ชลบุร ี
P09 นายพัฒนเดช สังขรัตน์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ชลบุร ี
P10 นายกฤติน จ้อยลี โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ชลบุร ี
P11 นายธนกร แจ่มสุวรรณ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ชลบุร ี
P12 ด.ญ. นาตาลิน่า เทพบุตร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ภูเก็ต 
P13 ด.ญ. เอวาริญญ์ ปานฑรา ดัตตา โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ภูเก็ต 
P14 ด.ช. ชวัลวิทย์ เพชรรัตน ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ภูเก็ต 
P15 ด.ญ. นายอน ลี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ภูเก็ต 
P16 ด.ญ. จิราภัค ตัณฑวณิช โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ภูเก็ต 
P17 น.ส. อรปรียา กานต์ชัยพฤกษ์ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 
P18 นายณัทศักย์ นิพนุติยันต์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ นนทบุรี 
P19 น.ส. พิชญธิดา พรพิพัฒน์กุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ 
P20 นายกลวัชร มาสเสมอ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา 
P21 นายพงศพัศ บุญโปร่ง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา 
P22 ผิดพลาดทางเทคนิค 
P23 น.ส. นภัส วุฒวิิวัฒน์ชัย โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา กรุงเทพฯ 
P24 นายอุกกฤศฏ์ เดวกาดาร์ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา กรุงเทพฯ 
P25 นายจุลภัทร ตันติไชยบริบูรณ์ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา กรุงเทพฯ 
P26 น.ส. ภิงค์กันย์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา กรุงเทพฯ 
P27 ด.ญ. สุพิชญา นิลวด ี โรงเรียนสุรนารีวิทยา นครราชสีมา 
P28 ด.ญ. พาขวัญ จอมเกาะ โรงเรียนสุรนารีวิทยา นครราชสีมา 
P29 ด.ญ. อิสรีย์ ตั้งพงษ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา นครราชสีมา 
P30 ด.ญ. พนิตพิชาก์ แลบัว โรงเรียนสุรนารีวิทยา นครราชสีมา 
P31 ด.ญ. วรวลัญช์ สุวรรณไวพัฒนะ โรงเรียนสุรนารีวิทยา นครราชสีมา 
P32 น.ส. พรรษชล พฤกษ์พนาเวศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา นครราชสีมา 
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รหัส ชื่อ-สกุล สถานศึกษา จังหวัด 
P33 ผิดพลาดทางเทคนิค 
P34 ด.ญ. ปุญญาพร เขตคาม โรงเรียนสุรนารีวิทยา นครราชสีมา 
P35 ผิดพลาดทางเทคนิค 
P36 น.ส. นิซูไรยา เจ๊ะบู กศน. ยะลา ยะลา 
P37 ด.ญ. ปัณณธร เลาห์เจริญบัณฑิต โรงเรียนสงวนหญิง สุพรรณบุรี 
P38 น.ส. ณัฐกฤตา หิรัญวรรณ์ โรงเรียนปัญจดี ชัยภูมิ 
P39 น.ส. พิมพ์วรีย์ เจริญพร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี 
P40 น.ส. สิน ีวรสุข โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี 
P41 นายแทนคุณ บัวสิงห์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย นครพนม 
P42 น.ส. ปาล์มมีลี่ ฮารง โรงเรียนสุไหงโก-ลก นราธิวาส 
P43 น.ส. กานต์มณี รัตนจามร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพฯ 
P44 ด.ญ. ณิชาณัชฐ์ รัตนจีนะ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพฯ 
P45 นายเกียรติยศ เจริญศรี โรงเรียนพิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 
P46 นายนฤสรณ์ นุ่นชูผล โรงเรียนสภาราชิน ี ตรัง 
P47 นายสุรศักดิ์ โพติยะ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา นครพนม 
P48 น.ส. ปาวรรณี มีราช โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา นครพนม 
P49 น.ส. เบญสิร์ยา วงษ์สาจันทร์ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา นครพนม 
P50 น.ส. อรปรียา ยงทอง โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา นครพนม 
P51 น.ส. ขวัญมุก ยังภาย โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา นครพนม 
P52 น.ส. ชญานี โยลัย โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา นครพนม 
P53 นายชมณัฐนันท์ นิยมผล โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพฯ 
P54 นายกล้าณรงค์ พรมต่าย โรงเรียนพิชัย อุตรดิตถ์ 
P55 น.ส. วรัทยา ขวัญเเย้ม โรงเรียนพิชัย อุตรดิตถ์ 
P56 น.ส. นันทภัค ดอกผึ้ง โรงเรียนพิชัย อุตรดิตถ์ 
P57 น.ส. พัชพร บุญคง โรงเรียนพิชัย อุตรดิตถ์ 
P58 ด.ญ. กุลภรณ์ ภัทรพงษ์บวร โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม กรุงเทพฯ 
P59 น.ส. วิริสรา นิติภูม ิ โรงเรียนมัธยมวิทยา ลำปาง 
P60 ด.ช. รู้คุณ ทองเเท่งไทย วชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพฯ 
P61 ด.ช. ธนัท สินวงศกร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม กรุงเทพฯ 
P62 น.ส. พัชราภา ผายชำนาญ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน กรุงเทพฯ 
P63 น.ส. นันท์นภัส พูลเกิด โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ กรุงเทพฯ 
P64 น.ส. วิริเยนทร์ ชนะพันธ์ โรงเรียนเตรียมวิทย์พัฒนา กรุงเทพฯ 
P65 น.ส. เนติมากร แสงจันทร์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี 
P66 นายบุญทานต์เกียรติ ทวีสันติกุล โรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ กรุงเทพฯ 
P67 ด.ญ. กุลนัดดา บัวสา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมถ์ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ปราจีนบุรี 
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รหัส ชื่อ-สกุล สถานศึกษา จังหวัด 
P68 นายกฤตัชญ์ แซ่เลื่อง โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพฯ 
P69 ด.ญ. เหนือฝัน เสือเขียว โรงเรียนสวายวิทยาคาร สุรินทร์ 
P70 น.ส. รุ่งวาร ีพุดชวา โรงเรียนสวายวิทยาคาร สุรินทร์ 
P71 ด.ญ. ชญานิน บุญทว ี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น่าน 
P72 น.ส. ชุติกาญจน์ พุทธโคตร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล นครพนม 
P73 ด.ญ. แทนคุณ กลั่นจินดาดี โรงเรียนสตรีวัดระฆัง กรุงเทพฯ 

 
 

2. การนำเสนอผลงานภาพวาด (Drawing) 

รหัส ชื่อ-สกุล สถานศึกษา จังหวัด 
D01 ด.ญ. วนัชพร พาหะนิชย์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา 
D02 ด.ญ. พิชญ์เนตร วิสุทธิวรรณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏ์ ฉะเชิงเทรา 
D03 ด.ญ. เขมจิรา บุญส่ง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏ์ ฉะเชิงเทรา 
D04 ด.ญ. ปิ่นสุดา เตชะสา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา 
D05 ด.ญ. ณัฐนรี โกตุม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา 
D06 ด.ญ. เกษธิดา คงภิรมย์ชื่น โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา 
D07 ด.ช. ปัณณธร จันทร์เกษม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา 
D08 ด.ช. ปกป้อง สุนทรโชติ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา 
D09 ด.ญ. ชมพูนุช มิตรโกสุม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา 
D10 ด.ช. ธนกฤต เวชปรีชา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา 
D11 ด.ช. ภาวิช พรวงศ์ทอง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา 
D12 ด.ญ. กชพร วงศ์จินดา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา 
D13 ด.ญ. วีรญา ชุณห์กุล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา 
D14 ด.ญ. นิษฐ์ณัชชา พิศิฎฐะศิริ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา 
D15 ด.ญ. ณัฐนรี โกตุม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา 
D16 ด.ญ. วชิราภรณ์ จอกแก้ว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา 
D17 ด.ญ. ปัณฑิตา ศรีเพ็ชรใส โรงเรียนมหาวชิราวุธ  สงขลา 

D18 ด.ญ. มนสิชา สังข์ศิลป์เลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ  สงขลา 

D19 น.ส. อามาลีน่า สันยาวอ โรงเรียนมหาวชิราวุธ  สงขลา 

D20 ด.ญ. ปวริศา เตชะรัตน์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ  สงขลา 

D21 ด.ช. สรวิชญ์ คงมณี โรงเรียนมหาวชิราวุธ  สงขลา 

D22 ด.ช. สิริกร ล่องสุวรรณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ  สงขลา 

D23 ด.ญ. สุจิรา พิสุทธิ์กิจจาทร โรงเรียนสุรนารีวิทยา นครราชสีมา 
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รหัส ชื่อ-สกุล สถานศึกษา จังหวัด 
D24 ด.ญ. กัลยกร สมบัติสถิต โรงเรียนสุรนารีวิทยา นครราชสีมา 

D25 ด.ญ. กมลรัตน์ ธรรมมาวุฒิกุล โรงเรียนสุรนารีวิทยา นครราชสีมา 

D26 ด.ญ. อนุชรดี ชาติพุดซา โรงเรียนสุรนารีวิทยา นครราชสีมา 

D27 ด.ญ. อชิรญา ศรีเฮงไพบูลย์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา นครราชสีมา 

D28 น.ส. ภัทราภรณ์ ปานมณี โรงเรียนวัดอบทม (อบทมวิทยาประชานุกูล) อ่างทอง 

D29 น.ส. มัณฑนา ทรัพย์เอนก โรงเรียนวัดอบทม (อบทมวิทยาประชานุกูล) อ่างทอง 

D30 น.ส. นันทภัก คงคา โรงเรียนวัดอบทม (อบทมวิทยาประชานุกูล) อ่างทอง 

D31 น.ส. ณิชาภัทร อิ่มเกษม โรงเรียนวัดอบทม (อบทมวิทยาประชานุกูล) อ่างทอง 

D32 ด.ญ. นูรีฮัน แวบือซา โรงเรียนพัฒนาวิทยา  ยะลา 

D33 ด.ญ. เนาว์วาร ดอละ โรงเรียนพัฒนาวิทยา  ยะลา 

D34 ด.ช. ชยทัต สิทธานุรักษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ นนทบุรี 

D35 น.ส. ณัฏฐณิชา เฮืองฮุง โรงเรียนค้อวิทยาคม นครพนม 

D36 ด.ญ. มนสิชา สุบรรณจุ้ย โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 

D37 ด.ญ. ฟิรดาว รักมิตร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ภูเก็ต 

D38 ด.ญ. ณญาดา มั่นวงค์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ภูเก็ต 
D39 ด.ญ. อุศณา หีบแก้ว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมถ์ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ปราจีนบุรี 

D40 ด.ช. กฤตพิชญ์ อนุสุนัย โรงเรียนสุไหงโก-ลก นราธิวาส 

D41 ด.ญ. สุขรดา แจ้งวิโรจน์กุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพฯ 

D42 ด.ญ. วฤณดา ณ สงขลา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพฯ 

D43 ด.ญ. ฐิตารีย์ สารแขวีระกุล โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา กรุงเทพฯ 

D44 ด.ญ. ปริยากร เพ็งมีศรี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 

D45 ด.ญ. ปิ่นปินัทธ์ อ่ิมอุดม โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม กรุงเทพฯ 

D46 ด.ช. นภัทสร มาตรวังเเสง โรงเรียนบางบัวทอง นนทบุรี 

D47 ด.ญ. ปุญญิศา สดใส โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ 

D48 ด.ช. อติเทพ อัยวรรณ โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพฯ 

D49 ด.ญ. บุญเรือง บัวบาน โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี 

D50 ด.ช. เกียรติศักดิ ์รอสูงเนิน โรงเรียนหนองน้ำขุ่น นครราชสีมา 

D51 ด.ญ. กาญจ์ชิยา เมฆขลา โรงเรียนเตรียมวิทย์พัฒนา กรุงเทพฯ 

D52 น.ส. ฟองเม มูลอุ๊ โรงเรียนบ้านปางคาม แม่ฮ่องสอน 
D53 ด.ญ. ศิรประภา อ่อนเกิด โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา  

พุทธมณฑล 
กรุงเทพฯ 
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รหัส ชื่อ-สกุล สถานศึกษา จังหวัด 
D54 ด.ญ. พิมพ์นารา แก้วสวัสดิ์ โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา ปัตตานี 

D55 ด.ญ. อิสณาฎา อิจิ โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา ปัตตานี 

D56 ด.ญ. ฤทัย เมืองนิล โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม กรุงเทพฯ 

D57 ด.ช. ปภากร ตั้งจิตตรง โรงเรียนชลราษฏรอำรุง ชลบุร ี

D58 ด.ญ. สุภัสสร พัศดร โรงเรียนสตรีวัดระฆัง กรุงเทพฯ 
D59 ด.ญ. ณัฐภรณ์ชนก ประจญ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ระยอง 
D60 ด.ญ. สุจิรา พิสุทธิ์กิจจาทร โรงเรียนสุรนารีวิทยา นครราชสีมา 
D61 ด.ญ. ปกิตตา คุณคุปต์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา นครราชสีมา 

  

3. การนำเสนอผลงานภาพยนตร์สั้น (Short Film) 

รหัส ชื่อ-สกุล สถานศึกษา จังหวัด 
F01-1 
F01-2 

F01-3 

น.ส. ชิดชนก ตรีรส 
นายพีรเดช เลิศทวีเดช 
นายเจตวุฒิ เสฎฐวุฒ ิ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฏร์ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพฯ 

F02-1 
F02-2 
F02-3 

นายชวกร ทุมมา 
น.ส. ชุลีวรรณ แจ่มบำรุง 
น.ส. เปรมฤดี คุ้มเกตุ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ กรุงเทพฯ 

F03-1 
F03-2 
F03-3 

นายเทวา ตรงดี 
น.ส. ทิววนา นิ่มพญา 
น.ส. ชญานิษฐ์ วันทอง 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา กรุงเทพฯ 

F04-1 
F04-2 
F04-3 

นายวรพรต อภัยโคตร 
น.ส. อุรดี ยุทธชัย 
นายธวัชชัย จักรทองดี 

วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี อุดรธานี 

F05-1 
F05-2 
F05-3 

น.ส. วิจิตตรา รังสร้อย 
น.ส. ฟ้าใส สิงจันทร์ 
นายนิชนิภา ภูศรีสม 

วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี อุดรธานี 

F06-1 
F06-2 
F06-3 

น.ส. วนิดา สุพเกต 
น.ส. สุทิตา ฝ้ายปาน 
น.ส. มนัสวีร ์อินทชัย 

วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี อุดรธานี 

F07-1 
F07-2 
F07-3 

นายศุภรักษ์ พรมไทย 
น.ส. กิตติกา สาทอง 
นายบรรณรต บุญธง 

วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น สระแก้ว 

F08-1 
F08-2 
F08-3 

น.ส. ชญาดา ทานุมา 
น.ส. ขวัญจิรา คุ้มวงษ์   
น.ส. ไอลดา นุ่มศักดิ์ 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร  กรุงเทพฯ 
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รหัส ชื่อ-สกุล สถานศึกษา จังหวัด 
F09 นายสรเทพ เพ็ชรสหาย วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร  กรุงเทพฯ 
F10-1 
F10-2 
F10-3 

นายศักดิ์ดา จังอินทร์ 
นายปัญญากรณ์ สืบคล้าย 
น.ส. กรรณิการ์ เชื้องาม 

วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน  กาญจนบุรี 

F11 นายสุริยันต์ อ่่อนเพ็ง วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจ  สมุทรปราการ 
F12-1 
F12-2 

นายวรัญญู ชัยวิเศษ 
นายอนุพงษ์ ดวงพิชัย 

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  

กรุงเทพฯ 

F13-1 
F13-2 
F13-3 

น.ส. จิรภัทร์ เนียมกลิ่น 
น.ส. รังสิยา มีเล ้
น.ส. เบญจพร สีพุดเคน 

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  
กรุงเทพฯ 

F14-1 
F14-2 
F14-3 

น.ส. จันทิรา เขียวนุ่ม 
น.ส. พัชรพรรณ ทองรัตน์ 
นายณัฐวุฒิ อุดมลาภ 

วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก  พิษณุโลก 

F15-1 
F15-2 
F15-3 

นายศรัลรุจ ลาภอนันต์รุ่ง 
นายศิริชัย มโหสถนันทน์ 
นายณัฐพล ทรัพย์วณิชกุล 

วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม กรุงเทพฯ 

F16-1 
F16-2 

นายปัณณวิชญ์ ภาณุพิจารณ์ 
นายอนุสรณ์ เรืองฤทธิ์ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ  กรุงเทพฯ 

F17-1 
F17-2 
F17-3 

น.ส. พันธิตรา นาคะ 
น.ส. สธุาสินี คุมพล 
นายวชิรวิทย์ เจิมรัตนรุ่งเรือง 

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง  นครปฐม 

F18-1 
F18-2 
F18-3 

นายรัฐภูมิ ชิดนอก 
น.ส. มินตรา ราชไรกิจ 
น.ส. ศิวพร พรมแยม้ใหญ่ 

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง  นครปฐม 

F19-1 
F19-2 
F19-3 

น.ส. จีตา ถนอม 
น.ส. รัตนาภรณ์ วชิรอัครภักดี 
นายชนพล พิกุลเเก้ว 

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง  นครปฐม 

F20-1 
F20-2 
F20-3 

น.ส. ณัฐชา อ่ำนามอญ 
น.ส. ณัฐเนตร เชิดช ู
น.ส. อ้ี สีดา 

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง  นครปฐม 

F21-1 
F21-2 
F21-3 

นายไทแท้ นนทะศรี 
นายกฤษฎากร อินต๊ะวงศ์ 
นายธีรภัทร ไกรศรี 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ  กรุงเทพฯ 

F22 นายพอลเช ริคาฟอร์ท วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ภูเก็ต 
F23 นายภูวิช ปาณะศรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ภูเก็ต 
F24-1 
F24-2 

นายนราวิชณ์ สนิทปู่ 
น.ส. นนท์นภัท จิตตรง 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ภูเก็ต 
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รหัส ชื่อ-สกุล สถานศึกษา จังหวัด 
F24-3 นายปานทอง อมรการ 
F25-1 
F25-2 

นายปัณณวรรธ เอกวดี 
นายวีรวิชญ์ กันย์ธนวัฒน์ 

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน  กรุงเทพฯ 

F26-1 
F26-2 
F26-3 

นายชวัลวิทย์ เอี่ยมมงคล 
นายอลงกต บุญเลิศ 
นายอัยยกรณ์ สินไพบูลย์ 

วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม นครปฐม 

F27 นายอานัส วงษ์เหม วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ กรุงเทพฯ 
F28-1 
F28-2 
F28-3 

น.ส. นลิน ีเพ็ญพรเลิศชัย 
น.ส. ปวรีัตน์ สุขจิตัน 
น.ส. ชุติกาญจน์ ปนสูงเนิน 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) กรุงเทพฯ 

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

22 กรกฎาคม 2565 

 


